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Deosan Deogen AG 301
Kombinerat disk- och desinfektionsmedel för rengöring av rörmjölkningsutrustning.

Produktbeskrivning
Deosan Deogen är ett flytande lågskummande klorerat desinficerande
rengöringsmedel för daglig rengöring av mjölkningsutrustning i så kallade CIP-
applikationer (cirkulationsrengöring).
Deosan Deogen kan användas växelvis med Deosan Acidophy, där båda
produkterna används dagligen, i regel morgon respektive kväll.
Deosan Deogen kan även användas som den enda dagliga
rengöringsprodukten.
I detta senare fall används Deosan Acidophy periodiskt (inte dagligen) för
avlägsnande av kalk och mjölksten.

Produktegenskaper
- Deosan Deogen är baserad på en effektiv kombination av alkali,

natriumhypoklorit och komplexbildare.
- Deosan Deogen Rengör effektivt och förhindrar uppkomst av

beläggningar i mjölkningsanläggningen
- Deosan Deogen ger säker kontroll av hygien i anläggningen.
- Deosan Deogen är lågskummande
- Deosan Deogen ger kostnadseffektiv rengöring
- Deosan Deogen är lätt att skölja bort

Produktfördelar
• Deosan Deogen :
• dödar effektivt ett brett spektrum av mikroorganismer
• har hög klorhalt vilket säkerställer både säker hygien samt en effektiv

rengöring
• är en lågskummande formulering vilket ger effektiv rengöring i

rörmjölksanläggingen
• är enkel att skölja bort vilket minijmerar vattenförbrukningen
• är mycket kostnadseffektiv formulering ger god rengöringsekonomi

Bruksanvisning
1. Diskning av rörmjölksanläggning

Deosan Deogen används antingen som den enda dagliga rengöringsprodukten,
eller växelvis tillsammans med Deosan Acidophy.
1) Töm ledningen efter avslutad mjölkning.
2) Spola och rengör utrustning och slangar utvändigt.
3) Skölj utrustningen med ljummet vatten max 35ºC.
4) Normaldosering är 5 ml/l vatten (0,5 dl/10 l. vatten). Vid hög smutsbelastning
kan högre dosering krävas. (8 � 25 ml/l vatten)
5) Värm rengöringslösningen till 75-80 ºC.
6) Låt cirkulera i min. 5 minuter. Temperaturen bör vara 50-55ºC vid slutet av
rengöringscykeln.
7) Töm systemet och skölj med rent kallt vatten.



Deosan Deogen AG 301

Diversey Sverige AB (S)
Box 47313
Liljeholmsvägen 18
100 74 Stockholm
Tel: 08 - 77 99 300
Fax: 08 - 77 99 399
www.diversey.com
P97110SESE-01  © Copyright 2010 Diversey 2

Teknisk information
Utseende Klar, ljust gulgrön vätska
Relativ Densitet vid 20oC 1.19
pH (koncentrat) 12
Kemisk syreförbrukning (COD) 5 gO2/kg
Kväveinnehåll (N) Inget
Fosforinnehåll (P) Inget

Deogen Specifik ledningsförmåga vid 25oC
[% w/w] [mS/cm]
0.5 3.1
1 5.3
2 10.9
3 16.1
4 21.4
5 25.9

Ovan angivna data är riktvärden och skall inte tolkas som en specifikation.

Skyddsföreskrifter och lagring
Lagra produkten i originalförpackningen, avskilt från solljus och extrema temperaturer. Kompletta anvisningar
gällande hantering och kvittblivning av produkten finns angivna i Säkerhetsdatabladet vilket kan fås från
leverantören.

Att beakta
Används Desoan Deogen vid rek. dosering och temperatur kan den användas på alla de typer av rostfritt stål
som vanligen används i mjölkningsanläggningar. Den är olämplig att användas på aluminium, koppar och andra
mjuka metaller. Skölj alltid av den yta som rengjorts med produkten (inom 1 timme)

Testmetod
Reagens: 0.1N Saltsyra eller Svavelsyra

0.1N Natriumtiosulfat
Fenolftalin indikator

Procedur: Tillsätt ca 10ml 0.1N Natriumtiosulfatlösning till 20ml prov, blanda väl och
låt stå ca 30 sekunder. Tillsätt 2-3 droppar indikatorlösning och titrera med
syra till färglöst omslag.

Beräkning: vikts-% Deosan Deogen = åtgång (ml) x 0.42
Vol-% Deosan Deogen = åtgång (ml) x 0.35

Godkännanden
12 Homologação
13 Informação microbiológica
EN 1276: godkänd vid 0.75% utspädning i hårt vatten (300ppm som CaCO3) och smutsbelastning (0.3%
bovinalbumin), 5 minuter kontakttid.
14 Embalagem
Artikelnummer Förpackningsstorlek Förpackningstyp
7514443 20L Dunk
7514446 200L Fat
15 Código artigo


